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Pilaszkowice

Matka Boża Zwycięska

 Lucjan Dzirba 
 Edycja lubelska 28/2004

23 maja br. w Pilaszkowicach odbyła się uroczystość poświęcenia zrekonstruowanej �gury
Matki Bożej, połączona z Mszą św. w intencji dziękczynno-błagalnej z prośbą o Boże
błogosławieństwo i pomoc w życiu dla osób, które przyczyniły się do odnowienia �gurki
oraz o umocnienie i wysłuchanie próśb wszystkich, którzy będą czcić Matkę Bożą z tego
miejsca. Wprowadzeniem do uroczystości były słowa historyka regionu, Lucjana
Świetlickiego, które - odsłaniając wydarzenia historyczne związane z tym miejscem - stały
się piękną lekcją historii dla zebranych. Zabytkowa �gura Matki Bożej Zwycięskiej została
odnowiona (po jej zbezczeszczeniu) przez rzeźbiarkę Małgorzatę Makal, a inicjatorami
przedsięwzięcia byli Lucjan i Bolesław Dzirba  
Figura Matki Bożej Zwycięskiej w Pilaszkowicach została zbudowana 65 lat temu na
zlecenie żony dziedzica tego majątku, Zo�i z Kołaczkowskich Epszteinowej, małżonki
Leona Epszteina, którego Niemcy rozstrzelali 3 lipca 1940 r. w Kumowej Dolinie koło
Chełma wraz z innymi właścicielami majątków z Lubelszczyzny. Jak opowiadał Andrzej
Świetlicki i jego brat Michał, którzy murowali postument pod �gurę, dziedziczka
opowiedziała im następujacą historię: Na parę lat przed wojną przeszła nad
Pilaszkowicami potężna wichura, połączona z wyładowaniami piorunów i oślepiających
błyskawic. Łamały się wówczas konary lip sadzonych przez Jana III Sobieskiego,
ówczesnego właściciela Pilaszkowic. Pani dziedziczka wystawiła wówczas w oknach
dworu zapalone świece i krzyże. Stojąc w oknie biblioteki, w której za czasów Jana III
Sobieskiego była kaplica z obrazem Matki Bożej Zwycięskiej - tej samej, która była z
królem Sobieskim we wrześniu 1683 r. pod Wiedniem - pani Epszteinowa zobaczyła nad
aleją w parku postać niezwykłą, kroczącą z nieba wprost nad drzewami na ziemię, a była
to Najświętsza Pani z rozłożonymi rękoma, z jaśniejącą nad głową aureolą. To skłoniło
dziedziczkę do wybudowania w tym miejscu, naprzeciw widniejącej dawnej kaplicy,
postumentu z kroczącą Matką Bożą Zwycięską, która symbolicznie wracała w miejsce
swojego pobytu do dawnych włości rodu Sobieskich w Pilaszkowicach.  
W czasie powstania kościuszkowskiego spłonął piękny, obszerny szesnastowieczny dwór
Sobieskich. Ocalała jedynie w cudowny sposób kaplica z obrazem Matki Bożej Zwycięskiej,
którą w następnych latach przeniesiono do kościoła para�alnego w Częstoborowicach.
Tradycja mówi, że obraz ten zniknął z kościoła i znalazł się w kaplicy pałacowej w
Pilaszkowicach, która do dziś w części ocalała. Mówi się, że kilkakrotnie przenoszono ten
zabytkowy obraz, a on znikał i ponownie był w kaplicy. Podobno urządzono wtedy
uroczyste przenosiny z udziałem biskupa, kapłanów i tłumów wiernych, którzy z modlitwą
i śpiewem w procesji przenieśli obraz do świątyni w Częstoborowicach i tu pozostał. Po
długim czasie, za administrowania para�ą ks. kan. Jana Kowalskiego, przypadkowo
odnaleziono stary obraz z tyłu obrazu Matki Bożej, który jest w głównym ołtarzu.
Odrestaurowano go, przywracając dawny, średniowieczny wygląd i umieszczono po lewej
stronie głównej nawy kościoła.  
Matka Boża znów zwycięsko przeszła wszelkie przeciwności dziejowe i wróciła po latach
do swoich ukochanych wiernych z całej para�i, wspierając ich matczyną opieką i
błogosławieństwem w życiowych potrzebach dnia codziennego, wypraszając u swojego
Syna Jezusa Chrystusa wszelkie łaski, jakie spływają na ich rodziny. Wierni natomiast
codzienną modlitwą wypraszają troskliwą opiekę nad zdrowiem, pracą i religijnym
wychowaniem potomstwa, pomyślnością gospodarstw, wsi i kraju. Maryja natchnęła serca
i umysły para�an i proboszcza, ks. Jana Kowalskiego, aby postarać się o postawienie
pięknej świątyni w Pilaszkowicach w 1985 r. i przybliżenie wiernym miejsca do błagania o
wszystko Najświętszego Serca Jezusowego. Jej również zawdzięczamy, że znaleźli się
o�arni ludzie, którzy ze swojej dobrej woli odnowili zabytkową kapliczkę św. Jana
Nepomucena oraz 150-letnią kapliczkę św. Mikołaja w Bazarze.  
Po uroczystej Mszy św., celebrowanej przez ks. Zbigniewa Bogusza, wikariusza para�i w
Częstoborowicach, wszyscy zebrani, wdzięczni również za sprzyjającą pogodę, wspólnie
odśpiewali Litanię Loretańską, oddając hołd Matce Bożej.
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„�lub w ko�ciele to często wydarzenie dobrze wyreżyserowane, ale młodzi nie dostrzegają
wymiaru sakramentalnego” - powiedział biskup tarnowski Andrzej Jeż podczas spotkania
duszpasterzy rodzin z Polski południowej. Będą oni do �rody obradowa� w Starym Sączu.

Podczas Mszy św. w starosądeckiej Opoce, biskup podkreślił, że dziś małżeństwo zostało
poddane różnym negatywnym działaniom i wielu młodych ludzi ma wypaczony obraz
małżeństwa. „Coraz więcej młodych ludzi patrzy na małżeństwo przez pryzmat zobowiązań,
ograniczeń albo zamknięcia sobie drogi do swobodnego podejmowania decyzji. Mamy i
będziemy mieli dużo pracy, bo choruje współczesny świat, a w nim choruje instytucja
małżeństwa i rodziny. Są one notorycznie osłabiane” - stwierdził.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż dodał, że Kościół podejmując działania duszpasterskie pragnie

 Tomasz Lewandowski

Kawałek Rzymu we Wrocławiu
 2019-02-14 14:36

 Agata Pieszko

Dzi� (14.02) w Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego, Sascha Gajew, dyrektor
�nansowy berli�skiej �rmy YOLO EVENT zapowiedział pojawienie się we Wrocławiu wystawy
zawierającej 34 repliki fresk�w „Kaplicy Syksty�skiej” Michała Anioła!

„Organizatorzy zwrócili się do para�i katedralnej, by udostępnić na rzecz wystawy jeden z
kościołów na Ostrowie Tumskim. Wybraliśmy na ten cel Kościół św. Krzyża, a właściwie jego
dolną część. Zwiedzający będą mogli obejrzeć wszystkie freski, które znajdują się na su�cie
Kaplicy Sykstyńskiej, łącznie ze ścianą szczytową, czyli reprodukcją fresku Sądu
Ostatecznego". – mówi ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Archikatedry Wrocławskiej.
Kaplica Sykstyńska na przestrzeni lat przyciągała turystów z całego świata. Jest to
niechybnie jedna z większych atrakcji Rzymu – każdego dnia ponad 2 tys. zwiedzających
chce wejść do środka i podziwiać słynne dzieło Michała Anioła. Ksiądz Paweł Cembrowicz,
który sam przebywał w Rzymie, podkreślał, że kontemplowanie wydarzeń biblijnych w takim
tłumie bywało bardzo kłopotliwe Poniekąd to przyczyniło się do zorganizowania wystawy
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